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Drodzy Ósmoklasiści, 
przygotowaliśmy INFORMATOR, który podpowie Wam 

wybór szkoły ponadpodstawowej.

Zapewniam, każda ełcka szkoła ponadpodstawowa:
• otwiera przejście na interesujące studia lub do pracy w wymarzonym zawodzie, 
•  dba o wysoki poziom nauczania i przyjazną atmosferę,
• wyposażona jest w nowoczesny sprzęt,
•  proponuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, 
• rozwija kontakty zagraniczne, 
•  prowadzi działalność charytatywną i społeczną.

Uczniowie w ełckich szkołach kształcą się gruntownie, 
następnie zdają egzaminy zawodowe i maturalne.

Powiat Ełcki prowadzi rekrutację na stronie internetowej elk.edu.com.pl 
Tam odnajdziesz więcej informacji, jak się dostać do klasy 
I szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

Życzę trafnego wyboru dalszej drogi swojej edukacji w liceum, 
technikum albo branżowej szkole I stopnia. 

Marek Chojnowski 
Starosta Ełcki

POWIAT EŁCKI



3INFORMATOR ÓSMOKLASISTY

Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023

JĘZYKI OBCE:
pierwszy język obcy: język angielski  
na poziomie rozszerzonym.
drugi język obcy: do wyboru j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. francuski w grupach 
międzyoddziałowych.

KLASA
A
przedmioty rozszerzone: język polski,  
geografia, język angielski.
ukierunkowanie: szkoły mundurowe,  
studia ekonomiczne i nauki społeczno-polityczne.   
B
przedmioty rozszerzone: język polski,  
historia, język angielski.
ukierunkowanie: studia prawnicze, studia 
humanistyczne, dziennikarstwo, psychologia.
C
przedmioty rozszerzone: matematyka,  
fizyka, język angielski.
ukierunkowanie: studia politechniczne,  
nauki ścisłe.
D
przedmioty rozszerzone: biologia,  
chemia, język angielski.
ukierunkowanie: studia medyczne i pokrewne, 
technologia żywności nauki rolnicze, leśnictwo 
i weterynaria, chemia, biologia.
E
przedmioty rozszerzone: matematyka,  
geografia, język angielski.
ukierunkowanie: studia ekonomiczne,  
studia politechniczne.
F
przedmioty rozszerzone: biologia,  
geografia, język angielski.
ukierunkowanie: studia okołomedyczne, 
psychologia, biotechnologia, studia ekonomiczne,  
nauki rolnicze, leśnictwo.

I Liceum Ogólnokształcące w Ełku
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 3
tel. (87) 610 30 30
e-mail: lo1@elk.edu.pl
www.lo1elk.pl
dyrektor szkoły Robert Hoffmann
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Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023

JĘZYKI OBCE:
pierwszy język obcy: język angielski na poziomie 
rozszerzonym.
drugi język obcy: do wyboru j. niemiecki, 
j. rosyjski, j. francuski w grupach międzyoddziałowych.

KLASA
A
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 
język obcy.
ukierunkowanie: matematyka, fizyka, kierunki  
politechniczne (budownictwo, elektromechanika, 
automatyka i robotyka, mechatronika, transport), 
informatyczne, ekonomiczne.
B
przedmioty rozszerzone: biologia,  
chemia, język obcy.
ukierunkowanie: biologia, chemia, biotechnologia, 
medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo 
medyczne, inżynieria genetyczna, analityka 
medyczna, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, 
leśnictwo, rolnictwo, technologia żywności, 
dietetyka.
C
przedmioty rozszerzone: matematyka,  
geografia, język obcy.
ukierunkowanie: PR, marketing, bankowość, 
rachunkowość, geodezja, geografia, ekonomia, 
matematyka, geologia, turystyka, logistyka.
D
przedmioty rozszerzone: język polski, 
historia, język obcy.
ukierunkowanie: historia, prawo, filologia 
klasyczna, socjologia, dziennikarstwo, polonistyka, 
filologie obce, stosunki międzynarodowe, 
psychologia, kulturoznawstwo, public relations.
E
przedmioty rozszerzone: język polski,  
geografia, język obcy.
ukierunkowanie: socjologia, dziennikarstwo, 
polonistyka, języki obce, stosunki 
międzynarodowe, turystyka, handel zagraniczny, 

 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku 
II Liceum Ogólnokształcące
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7
tel. (87) 610 43 23
e-mail: sekretariat@zs2.elk.pl, www.zs2.elk.pl
dyrektor szkoły Barbara Fiedoruk

nauki społeczne, politologia, geografia, turystyka, 
ekonomia, logistyka.
F
przedmioty rozszerzone: matematyka,  
biologia, język obcy. 
ukierunkowanie: matematyka, biologia, 
biotechnologia, medycyna, farmacja, 
pielęgniarstwo, inżynieria biomedyczna,  
inżynieria genetyczna, kosmetologia, fizjoterapia, 
weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, technologia 
żywności, dietetyka, kierunki politechniczne.
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Zespół Szkół Sportowych w Ełku
Liceum Ogólnokształcące 
19-300 Ełk, ul. Suwalska 15, tel. (87) 732 63 70
e-mail: sekretariat@zss.elk.pl
www.zss.elk.pl
dyrektor szkoły Dorota Teresa Karpińska

Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023

JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki.

KLASA
A
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język 
angielski, rehabilitacja z elementami ratownictwa.
ukierunkowanie: klasa sportowa piłka siatkowa, 
piłka nożna, koszykówka.
B
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, 
język angielski, filozofia.
ukierunkowanie: klasa ogólna.

Próba sprawności fizycznej obowiązuje  
w naborze do klasy sportowej.
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Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023

TECHNIKUM NR 1 W EŁKU 5-LETNIE
JĘZYKI OBCE: j. angielski i j. niemiecki.
• technik organizacji turystyki 
wykonuje zadania przewodnika; pilota wycieczek 
i rezydenta; opracowuje programy oraz  organizuje 
i rozlicza imprezy turystyczne; przygotowuje oferty 
turystyczne; prowadzi biura podróży i centra informacji 
turystycznej; pracuje w agencjach turystycznych, 
pensjonatach.
• technik technologii żywności z elementami dietetyki 
planuje diety racjonalnego odżywiania; planuje 
i wykonuje zadania produkcji żywności; bada i ocenia 
żywność; pracuje w firmach branży spożywczej,  
w laboratoriach analitycznych;
Zakłady Mięsne Animex Foods Sp. z o.o. Oddział  
w Ełku zwracają uczniom koszty biletów miesięcznych 
na dojazd do szkoły oraz gwarantują zatrudnienie 
i atrakcyjne wynagrodzenie.
• technik budownictwa
wykonuje, organizuje i kontroluje roboty budowlane; 
projektuje obiekty budowlane; sporządza kosztorysy  
i dokumentację przetargową obsługując specjalistyczne 
programy; pracuje w przedsiębiorstwach budowlanych, 
biurach projektowych, urzędach nadzoru 
budowlanego; w biurach projektowych 
i kosztorysowych; w hurtowniach budowlanych,  
w pracowniach konserwacji zabytków.
• technik geodeta 
wykonuje, opracowuje pomiary sytuacyjne 
terenu; prowadzi prace związane z gospodarką 
nieruchomościami oraz ewidencją gruntów; obsługuje 
instrumenty pomiarowe i specjalistyczne programy 
komputerowe; pracuje w firmach geodezyjnych  
i kartograficznych. 
• technik architektury krajobrazu projektuje obiekty 
architektury krajobrazu, tereny zieleni, parki  
i ogrody; opracowuje projekty roślinne obsługując 
specjalistyczne programy; urządza, pielęgnuje  
i konserwuje tereny zieleni; pracuje w firmach

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 24
tel. (87) 621 69 92
e-mail: zs1@zs1.elk.pl  
www.zs1.elk.pl
dyrektor szkoły Jolanta Agata Opaluch

zajmujących się projektowaniem, realizacją  
i pielęgnacją obiektów architektury.

NOWY KIERUNEK
• TECHNIK WETERYNARII 
wykonuje  czynności pomocnicze w zakresie 
diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 
wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne; 
pracuje w gabinetach weterynaryjnych; w lecznicach  
i schroniskach, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W EŁKU
JĘZYK OBCY: j. angielski.
• klasa wielozawodowa 
kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole  
i na kursach zawodowych w ośrodkach szkolenia,  
a praktyczne u pracodawców; kształci w zawodach: 
fryzjer, fotograf, stolarz, piekarz, mechanik 
samochodowy.
• monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej 
zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty 
posadzkarskie i okładzinowe; pracuje w firmach 
remontowo-budowlanych, we własnej firmie.

NOWY KIERUNEK
• MONTER JACHTÓW I ŁODZI 
wykonuje praktycznie  lub montuje elementy łodzi  
i jachtów, montuje elementy konstrukcyjne, osprzęt 
pokładowy, żaglowy i inne wyposażenia, wykonuje 
prace remontowe i konserwacyjne łodzi i jachtów; 
pracuje w firmach zajmujących się wykonywaniem, 
remontowaniem i konserwacją jachtów i łodzi.
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Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023

TECHNIKUM NR 5 W EŁKU
JĘZYKI OBCE: j. angielski i j. niemiecki.
•  technik ekonomista 

obsługuje komputerowe programy księgowe, 
prowadzi biznes, swobodnie porusza się  
w świecie finansów i podatków.

•  technik informatyk 
składa i konfiguruje sprzęt komputerowy, 
administruje siecią komputerową, programuje, 
projektuje strony www i bazy danych.

•  technik logistyk 
pracuje w handlu, w działach logistycznych firm, 
planowaniu produkcji i zapasów, prognozowaniu 
transportu i spedycji.

•  technik reklamy 
realizuje projekty reklamowe, obsługuje 
programy graficzne, stosuje techniki reklamy, 
fotografii reklamowej, prowadzi własną agencję 
reklamową, studio graficzne.

Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5
tel. (87) 610 43 23
e-mail: sekretariat@zs5.elk.pl
www.zs5.elk.pl
p.o. dyrektor szkoły Maciej Karanowski
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Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023 

TECHNIKUM NR 4 W EŁKU
JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki.
• technik żywienia i usług gastronomicznych
sporządza potrawy kuchni polskiej i innych narodów, 
kulinarnie eksperymentuje łączące w potrawach 
różne smaki i zapachy, stosuje nowoczesne techniki 
produkcji potraw i zasad żywienia dietetycznego.
• technik hotelarstwa
obsługuje gości w recepcji, komunikuje się  
w językach obcych z gościem hotelowym, 
samodzielne opracowuje i realizuje usługi 
dodatkowe,  imprezy turystyczne i rekreacyjne, 
obsługuje kasę fiskalną, i komputerowe systemy 
rezerwacyjne, współpracuje z biurami podróży.
• technik handlowiec
prowadzi firmę, prowadzi korespondencję handlową 
w języku polskim i obcym, stosuje techniki negocjacji 
i reklamy, poszukuje klientów biznesowych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W EŁKU
JĘZYK OBCY: j. angielski.
• kucharz
sporządza, dekoruje i ekspedytuje potrawy  
oraz napoje.
• cukiernik
produkuje i dekoruje różnego rodzaju ciasta, ciastka, 
desery, lody i inne wyroby cukiernicze.
• sprzedawca
profesjonalna obsługuje klienta zgodnie  
ze standardami danej firmy, wykonuje czynności 
zawodowe w punktach sprzedaży metodą 
tradycyjną, samoobsługową, preselekcji, 
z wykorzystaniem Internetu oraz telefonu.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W EŁKU
JĘZYK OBCY: j. angielski.
• technik żywienia i usług gastronomicznych
na podbudowie kwalifikacji wyodrębnionej  
w zawodzie nauczanym: kucharz.

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
ul. Michała Kajki 4, 19-300 Ełk
tel. (87) 610 23 62
e-mail: zs6@elk.edu.pl  
www.zs6-elk.edupage.org 
dyrektor szkoły Sylwester Leszek Chyliński

• organizacja żywienia i usług gastronomicznych
ocenia jakość żywności, planuje żywienie  
z uwzględnieniem alternatywnego sposobu 
żywienia, organizuje żywienie w produkcji 
gastronomicznej, wykonuje usługi gastronomiczne, 
ekspedytuje potrawy i napoje.

Atuty szkoły
nowoczesne centrum gastronomiczno-hotelarskie,
18 specjalistycznych pracowni wyposażonych  
w najnowocześniejszy sprzęt zapewniający uczniowi 
indywidualne stanowisko nauki, kształcenie 
zawodowe realizowane w oparciu o autorskie 
modułowe programy nauczania zapewniające 
profesjonalne przygotowanie do wymagań unijnego 
rynku pracy, warsztaty kulinarne prowadzone przez 
sławnych mistrzów sztuki kulinarnej, atrakcyjny 
kompleks boisk sportowych „ORLIK” z salą 
gimnastyczną i aerobiku, szkolny internat.

Umożliwiamy
staże zagraniczne realizowane w renomowanych 
obiektach gastronomiczno-hotelarskich,
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych 
(barmana, baristy, aranżacji wnętrz, carvingu, 
dekoracji ciast, obsługi gościa hotelowego,  
świadczenie usług kelnerskich, sprzedaży w sklepie 
internetowym, itp.) w ramach realizowanych  
projektów edukacyjnych, kształcenie zgodne  
z nowoczesnymi trendami kulinarnymi,
rozwijanie uzdolnień w ramach kół zainteresowań 
doskonalących umiejętności kulinarne, 
hotelarskie, wokalne, teatralne, dziennikarskie, 
przedsiębiorczości i sportowe.
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Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023 

TECHNIKUM NR 6 W EŁKU
JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki.
•  technik elektryk 

wykonuje prace związane z montażem instalacji, 
podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, 
lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy 
urządzeń i maszyn elektrycznych.

•  technik pojazdów samochodowych 
dokonuje diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów 
samochodowych, a także uczestniczy  
w procesie ich użytkowania.

•  technik mechatronik 
Projektuje, wytwarza i naprawia nowoczesne 
urządzenia stanowiące połączenie mechaniki 
i zautomatyzowanego sterowania.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W EŁKU
JĘZYK OBCY: j. angielski.
•  mechanik pojazdów samochodowych 

konserwuje, wykonuje obsługę techniczną 
i naprawia zespoły i podzespoły mechaniczne 
w pojazdach samochodowych z użyciem 
urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi 
ślusarskich i monterskich.

•  operator obrabiarek skrawających 
Obsługuje obrabiarki skrawające konwencjonalne  
i sterowane numerycznie CNC do planowanej 
obróbki. Wykonuje programy obróbki 
technologicznej zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji technologicznej.

•  ślusarz 
Naprawia i konserwuje maszyny i urządzenia 
techniczne z wykorzystaniem narzędzi 
i przyrządów ślusarskich oraz monterskich 
z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych  
i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza 
stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia 
i wymienia uszkodzone części; przeprowadza 
próby po naprawach.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 1
tel. (87) 610 31 09
e-mail: zsme@elk.edu.pl
www.zsme.elk.edu.pl
dyrektor szkoły Andrzej Gerus

INfORMACJE O SZKOLE:
•  kształcimy w zawodach poszukiwanych 

na rynku pracy.
• współpracujemy z pracodawcami.
• posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną.
• wspieramy zainteresowania młodzieży.
•  organizujemy i uczestniczymy w różnego  

rodzaju akcjach społecznych.
• w sporcie nie ma na nas mocnych.
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POWIAT EŁCKI
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1.  I Liceum Ogólnokształcące w Ełku 
ul. Piłsudskiego 3, tel. (87) 610 30 30

2.  Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Ełku 
II Liceum Ogólnokształcące  
ul. Sikorskiego 7, tel. (87) 610 43 23

3.  Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 
ul. 11 Listopada 24, tel. (87) 621 69 92

4.  Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku 
ul. Matejki 1, sekretariat – ul. 11 Listopada 24,  
tel. (87) 621 78 78

5.  Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku 
ul. Sikorskiego 5, tel. (87) 610 23 31

6.  Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku 
ul. Michała Kajki 4, tel. (87) 610 23 62

7.  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku 
ul. Armii Krajowej 1, tel. (87) 610 31 09

8.  Zespół Szkół Sportowych w Ełku 
Liceum Ogólnokształcące 
ul. Suwalska 15, tel. (87) 732 63 70

9.  Bursa Szkolna Bursa Szkolna w Ełku 
ul. Sikorskiego 7a, tel. (87) 6212514,  
737 192 083

10.  MOS 
ul. Grunwaldzka 10, tel. 887 877 101

11.  SOSW 
ul. Grajewska 16A

12.  PPP 
ul. Kajki 8, tel. (87) 610 27 47, (87) 610 27 57

13.  MODN 
ul. Sikorskiego 5A, tel. (87) 621 10 71
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku
19-300 Ełk, ul. Matejki 1
sekretariat ul. 11 Listopada 24
e-mail: sekretariat@ckpiu.pl
www.ckz.elk.pl
dyrektor placówki Marta Obrycka

WSPOMAGANIE EDUKACJI ZAWODOWEJ – 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:
•  Zajęcia praktyczne w specjalistycznych 

pracowniach.
•  Zajęcia pozalekcyjne.
•  Praktyki zawodowe i staże zawodowe 

u pracodawców.
•  Kursy zawodowe.
•  Wizyty studyjne i wycieczki zawodoznawcze 

u pracodawców.
•  Nadawanie uprawnień.
•  Współpraca z Okręgową Komisją  

Egzaminacyjną – Centrum jest ośrodkiem 
egzaminacyjnym, posiada upoważnienia  
do przeprowadzania egzaminu zawodowego  
dla wielu kwalifikacji.

•  Doradztwo i poradnictwo zawodowe  
dla uczniów i rodziców oraz osób dorosłych.

•  Edukacja przedzawodowa dla dzieci i młodzieży.

PRACOWNIE DYDAKTYCZNE 
DO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych 
pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
techno-dydaktyczny. Pracownie modernizowane 
są systematycznie i zgodnie z wymaganiami 
podstaw programowych w zawodach 
oraz wskazaniami rynku pracy.

Współpraca z pracodawcami
Centrum współpracuje z licznymi pracodawcami, 
którzy umożliwiają realizację części programu zajęć 
praktycznych, praktyk zawodowych dla uczniów 
i słuchaczy oraz szkoleń branżowych nauczycieli.  

Nasi pracodawcy: 
Porta KMI Poland, Prodeko Ełk, Impress Decor 
Polska, PGE, Serwistal, Kuźnia Smaku, Fregata, 
Masuria Arte, Siedlisko Morena, Saxdor Shipyard, 
Kotniz, Renault Ełk Łukasik, Autosalon Eucar, PTSB 
Transbud Ełk, Wasilewski Developer, Fala, PSB 
Murbet, Chata i wiele innych.
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Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2022/2023 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W EŁKU 
JĘZYK OBCY: j. angielski.
•  kucharz/piekarz 

zna pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową, 
ochroną środowiska i ergonomią, zna przepisy 
prawa dotyczące działalności gospodarczej  
oraz prawa pracy; posługuje się normami, 
recepturami, instrukcjami, sprzętem i 
urządzeniami stosowanymi w produkcji 
gastronomicznej; rozróżnia surowce, dodatki  
i materiały pomocnicze; stosowane w produkcji 
gastronomicznej, sporządzają półprodukty  
i produkty gastronomiczne; posługują się językiem 
obcym w sposób umożliwiający realizację 
zadań zawodowych; posługuje się technologią 
informacyjną.

Internat dla uczniów zamiejscowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
19-300 Ełk, ul. Grajewska 16A
e-mail: zss4elk@op.pl
www.sosw.miastoelk.pl
dyrektor szkoły Krzysztof Waszczuk
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 10
tel. 887 877 101
e-mail: sekretariat@mos.elk.pl
www.mos.elk.pl
dyrektor placówki Andrzej Koc

UROZMAICONE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY PRZEZ CAŁY ROK:
•  latem treningi na wodzie,
•  zimą basen wioślarski, ergometry, siłownia,
•  treningi popołudniowe po lekcjach w szkole,
• uczestnictwo w zajęciach bezpłatne.
SEKCJE SPORTOWE:
•  Wioślarstwo: dyscyplina o ugruntowanych 

tradycjach i osiągnięciach, uczestnictwo  
od 10 roku życia.

•  Pływanie: nauczanie pływania i profil wyczynowy, 
uczestnictwo od 7 roku życia.

•  Żeglarstwo: żeglowanie na łodziach typu Optymist 
i Cadet, zimą ślizgi lodowe (bojery), uczestnictwo 
od 7 roku życia.

•  Lekkoatletyka: konkurencje sportowe: biegi, rzuty, 
skoki, gry i zabawy, uczestnictwo od 10 roku życia.

• Wypożyczalnia sprzętu wodnego.
• Udostępnianie sprzętu do zajęć szkolnych.
•  Szkolenie z bezpieczeństwa użytkowania sprzętu 

wodnego i bezpiecznego zachowania na wodzie.
• Organizacja spływów kajakowych.
• Kursy na patent żeglarza.
• Infrastruktura rekreacyjna na cyplu MOS.
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OfERTA DLA UCZNIÓW:
•  organizacja konkursu międzynarodowego  

„Kangur Matematyczny”,
•  organizacja ogólnopolskiego konkursu języka 

angielskiego „FOX”,
•  organizacja wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
•  organizacja międzyszkolnych konkursów 

przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
•  koordynacja przez doradców metodycznych MODN 

konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych  
na szczeblu powiatu i regionu

•  inicjowanie konkursów tematycznych związanych  
z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych  
lub historycznych postaci,

•  udział doradców metodycznych w jury konkursów 
szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych,

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5A
tel. (87) 621 10 71
e-mail: modn@modn.elk.pl
www.modn.elk.pl
dyrektor placówki Michał Jodko 

ŚWIADCZYMY BEZPŁATNE 
DIAGNOZY/PORADY/TERAPIE:
•  psychologiczne •  pedagogiczne,
•  neurologopedyczne/logopedyczne,
•  integracji sensorycznej z elementami fizjoterapii,
•  przetwarzania słuchowego Johansena Neuroflow,
•  doradztwa zawodowego,
•  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
•  warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców  

metodą Carol Sutton,
•  diagnostyka i rehabilitacja niemowląt  

metodą NDT Bobath,
•  Szkoła dla Rodziców.
OfERUJEMY:
•  diagnozę psychologiczną testem ADOS-2 – wczesną 

i szybką diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu,
•  diagnozę pod kątem specyficznych trudności  

w uczeniu się,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku
19-300 Ełk, ul. Kajki 8
tel. (87) 610 27 47, (87) 610 27 57
e-mail: pcpp.pelk@gmail.com
www.ppp.elk.edu.pl
dyrektor placówki Bogumiła Gos

•  diagnozę neurologopedyczną w kierunku 
niedokształcenia mowy o typie afazji rozwojowej,

•  dogoterapię,
•  elektro-neuro-mobilizację obszaru twarzowego.
ATUTY PLACÓWKI:
•  wnikliwa i rzetelna diagnostyka oparta  

na standardach międzynarodowych,
•  indywidualne podejście do każdej sprawy,
•  wykwalifikowana kadra.

•  wspieranie nauczycieli inicjujących imprezy  
dla dzieci i młodzieży,

•  wspieranie współpracy szkół i placówek  
z organizacjami pozarządowymi,

•  fundowanie nagród dla laureatów konkursów  
i turniejów,

•  sala konferencyjna, sale dydaktyczne, wyposażenie 
IT otwarte dla inicjatyw uczniów i nauczycieli.

KONKURSY SZKOLNE:
• Konkurs plastyczny i wiedzy Bezpieczni w sieci,
•  Konkursu na film (spot) reklamowy, prezentację 

multimedialną lub e-książeczkę  
Dziękuję, nie piję, nie palę, nie biorę…,

•  Konkurs wiedzy i umiejętności  
Uczymy się eksperymentując,

• Konkurs na mem Nie dla plastiku.
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JEŻELI CHCESZ MIESZKAĆ  
W BURSIE SZKOLNEJ W EŁKU
Złóż wypełniony kwestionariusz
(wniosek z załącznikami), potwierdzony 
w szkole, że jesteś uczniem.
Najważniejsze w naszej placówce jest 
bezpieczeństwo pobytu, dobro oraz wszechstronny 
społeczny, moralny i intelektualny rozwój 
wychowanka. Zapewniamy całodzienne wyżywienie 
oraz zakwaterowanie w zmodernizowanych 
3-osobowych pokojach z łazienką wyposażoną 
w pełny węzeł sanitarny, z dostępem  
do Internetu – sieć Wi-Fi i TV w każdym pokoju.

DO DYSPOZYCJI WYCHOWANKÓW  
PRZEZNACZONE SĄ:  
biblioteka wyposażona w bogaty księgozbiór, kuchenki 
samoobsługowe, pracownie fitness, bilard, tenis 
stołowy, piłkarzyki, świetlice, pokoje cichej nauki.
ZAPEWNIAMY 
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, świetne warunki osiągania  
sukcesów w nauce (30% młodzieży uzyskuje  
śr. pow. 4,0) i wypoczynku, także bogatą  
możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 
Bursa Szkolna w Ełku jest koedukacyjną placówką 
opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży 
uczącej się w liceach, technikach oraz szkołach 
branżowych poza miejscem stałego zamieszkania 
Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, 
uczciwości, poszanowania prawdy i godności 
drugiego człowieka, patriotyzmu.

BURSA ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI  
DO ROZWOJU I OSIĄGANIA SUKCESÓW:  
•  w sporcie zespołowym: w piłce nożnej; piłce 

siatkowej, koszykówce i in. oraz indywidualnym 
(w bursie lub w klubach) tenis stołowy,  
kick-boxing, boks, siłownia, itp.; 

•  w turystyce: rajdy, spływy kajakowe, turystyka 
górska, park linowy, ścianka wspinaczkowa,

•  na niwie artystycznej – w sekcjach:  
muzycznej (instrumentalnej oraz wokalnej) 
z możliwością udziału w festiwalach,  

tanecznej, radiowo-dziennikarskiej,  
artystyczno-dekoratorskiej, kabaretowej i in. 
sekcjach oraz kołach zainteresowań;

• w akcjach społecznych i wolontariacie. 

Dorobkiem bursy jest cała gama umiejętności 
organizowania zajęć z zakresu rozwijania 
zainteresowań, w tym artystycznych (wokal, 
instrumenty i zespół muzyczny), sportowych, 
organizowania konkursów, turniejów.
Bursa szkolna ma dogodną, atrakcyjną ale spokojną 
lokalizację w odległości ok. 500 m od centrum 
miasta; w pobliżu znajdują się  boiska sportowe, 
basen pływacki. Ponadto placówka tworzy bogatą 
ofertę jako ośrodek kulturalno-wypoczynkowy; 
stwarzający możliwość organizacji kolonii, obozów 
sportowych, półkolonii; obsługujący kursy,  
zjazdy, konferencje.

Bursa Szkolna w Ełku
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7a
tel. (87) 621 25 14, 737 192 083
e-mail: elkbursa@wp.pl, bursa@bursa.elk.pl
www.bursa.elk.pl
dyrektor placówki Witold Kłubowicz 
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Wybór odpowiedniej drogi kształcenia i wybór zawodu to decyzja, przed którą stoi każdy uczeń 
kończący szkołę podstawową. Zanim zostanie podjęta tak ważna decyzja, należy ją gruntownie 
przemyśleć i zgromadzić zasób wiadomości, które mogą ułatwić podjęcie dobrego wyboru. Twoja 
szczęśliwa przyszłość będzie zależała od dzisiejszej wiedzy o sobie i proponowanych w szkołach 
kierunkach kształcenia. Pomocą będą służyć ci rodzice, wychowawcy, doradcy zawodowi pracujący 
w twojej szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ogarnij informacje o sobie, zapisz 
je i stwórz własne portfolio. 

POZNAJ SWOJE MOCNE STRONY  
Z DORADCĄ ZAWODOWYM

MOJE ZASOBY
•  zgromadź przydatne w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej informacje o sobie  
wynikające z autoanalizy, ocen innych osób  
oraz innych źródeł;

•  określ swój stan zdrowia, rozpoznaj własne zasoby: 
zainteresowania, zdolności, uzdolnienia,  
kompetencje, predyspozycje zawodowe;

•  określ własne aspiracje, potrzeby rozwoju  
i możliwe sposoby ich realizacji;

•  określ własną hierarchię wartości i potrzeb;
•  rozpoznaj swoje możliwości i ograniczenia w zakresie 

wykonywania zadań zawodowych i uwzględnij je 
w planowaniu ścieżki edukacyjno-rozwojowej.

ZAWODY I RYNEK PRACY
•  wyszukaj i przeanalizuj informacje na temat  

zawodów, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione 
w zawodach oraz możliwości ich uzyskania;

•  porównaj własne zasoby i preferencje z wymaganiami 
rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

•  odpowiedz sobie na pytanie, jakie jest  
znaczenie w życiu człowieka?

•  zorientuj się jakie zawody poszukiwane  
są na rynku pracy;

•  przygotuj autoprezentację i przedstaw ją najbliższym;
•  przeczytaj informator i zapoznaj się z propozycją 

dalszego kształcenia.

JA O SOBIE

WYPISZ 
TRZY NAJLEPSZE CECHY 
TWEGO CHARAKTERU

ZAWODY

WYPISZ TRZY ZAWODY, 
KTÓRE CI ODPOWIADAJĄ 

I SĄ POSZUKIWANE 
NA RYNKU PRACY



18 INFORMATOR ÓSMOKLASISTY

SZKOŁY

WYPISZ TRZY SZKOŁY, 
KTÓRE MOGĄ 

PRZYGOTOWAĆ CIĘ 
DO WYMARZONEGO 

ZAWODU

PLAN WŁASNEGO
ROZWOJU

WYPISZ TRZY SZKOŁY, 
KTÓRE MOGĄ 

PRZYGOTOWAĆ CIĘ 
DO WYMARZONEGO 

ZAWODU

SZKOŁY, KTÓRE CIĘ PRZYGOTUJĄ  
DO ZAWODU
•  przeanalizuj oferty szkół ponadpodstawowych  

i szkół wyższych pod względem możliwości  
dalszego kształcenia;

•  przeanalizuj kryteria rekrutacyjne  
do szkół ponadpodstawowych w kontekście 
rozpoznania własnych zasobów;

•  zapytaj doradcę zawodowego o strukturę systemu 
edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej;

•  odpowiedz sobie na pytanie:  
co znaczy, że trzeba uczyć się przez całe życie?

Jeśli chcesz gdzieś dojść, 
najlepiej znajdź kogoś, 

kto już tam doszedł!

ZAPLANUJ WŁASNY ROZWÓJ  
I PODEJMIJ DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY
•  określ cel, który chcesz osiągnąć,  

uwzględniając własne zasoby;
•  porozmawiaj z doradcą zawodowym  

w szkole, w poradni i dokonaj wyboru szkoły;
•  zaplanuj ścieżkę edukacyjno-zawodową 

uwzględniając konsekwencję podjętych wyborów;
•  odpowiedz sobie na pytanie:  

kim chcę zostać i co w życiu osiągnąć?
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PUNKTACJA ZA ŚWIADECTWO I EGZAMINY

Kryterium Punktacja 
maksymalna

Maksymalna punktacja za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 100

I

Przedmiot Punktacja szczegółowa według stopni

Punktacja 
maksymalna

po 18  
punktów  
za każdy z 4 
przedmiotów

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Geografia

dopuszczający 2 punkty

dostateczny 8 punktów

dobry 14 punktów

bardzo dobry 17 punktów

celujący 18 punktów

II Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 

III

Uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5

IV

Uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3

V

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2,  
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty:

a) międzynarodowe 4
b) krajowe 3
c) wojewódzkie 2
d) powiatowe 1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku, gdy kandydat ma więcej osiągnięć 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

18

VI Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
w szczególności w formie wolontariatu 3 

Egzamin ósmoklasisty – maksymalna punktacja 100 

VII

Wynik przedstawiony w procentach mnoży się:
a) język polski x 0,35
b) matematyka x 0,35
c) język obcy nowożytny x 0,3

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji 200 punktów
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CZYNNOŚCI TERMIN

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 16 maja 2022 r. 
do 21 czerwca 2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
wraz z dokumentami prowadzących szkolenie sportowe  
w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r. 
do 31 maja 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz  
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

od 24 czerwca 2022 r. 
do 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r.

Kandydat zakwalifikowany składa potwierdzenie woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,  
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej  
nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem.

do 22 lipca 2022 r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2022 r.

Harmonogram rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych 2022/2023


